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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลากดเหลืองในเขื่อนน้้าอูน โดยเก็บ
รวบรวมตัวอย่างปลากดเหลืองในเขื่อนน้้าอูน แบ่งพื้นที่ในการเก็บตัวอย่างออกเป็น 3 เขต ได้แก่ เขตทางน้้าเข้า (บ้านโคกสูง; KS)
เขตตอนกลางเขื่อน (บ้านนาทัน; NT) และเขตทางน้้าออกเขื่อน (บ้านดงค้าโพธิ์; DK)) รวมทั้งสิ้น 3 ประชากร โดยใช้เทคนิค RAPD
จากการทดลองท้าปฏิกิริยาพีซีอาร์ด้วยไพรเมอร์ 6 ไพรเมอร์ ที่ให้แถบดีเอ็นเอที่มีความชัดเจน และสามารถท้าซ้้าได้ คือ OPA-10
OPB-07 OPB-08 OPC-02 OPS-55 และ UBC-122 ซึ่งท้าให้เกิดแถบดีเอ็นเอทั้งสิ้น 49 แถบ โดยมีขนาดตั้งแต่ 300 ถึง 2500 bp
ปลากดเหลืองทั้ง 3 ประชากรมีค่าเปอร์เซนต์ polymorphic loci อยู่ระหว่าง 55.11-69.77 ค่าความหลากหลายทางพันธุกรรม
(H) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.17-0.24 ค่าดัชนีความหลากหลายทางพันธุกรรม (SI) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.25-0.35 ค่าความแตกต่างทาง
พันธุกรรม (GST) และค่าการถ่ายเทยีน (Nm) รวมทั้งหมดทุกประชากรมีค่าเท่ากับ 0.24 และ 1.60 ตามล้าดับ และค่าระยะห่างทาง
พันธุกรรม (D) มีค่าระหว่าง 0.05-0.10 การวิเคราะห์ AMOVA แสดงความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างปลากดเหลืองในเขื่อน
น้้าอูน (ΦPT = 0.103, P<0.001) แผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมด้วยวิธี UPGMA (unweighted pair groups with
arithmetric means) พบว่าสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยประชากรปลาบ้านโคกสูง และประชากรปลาบ้าน
นาทัน และกลุ่มที่ 2 ประชากรปลาบ้านดงค้าโพธิ์ โดยประชากรปลากดเหลืองดงค้าโพธิ์แยกจากประชากรกลุ่มอื่นๆ จากการวิจัยใน
ครั้งนี้ข้อมูลที่ได้ สามารถใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการคัดพันธุ์ การจัดการ และการศึกษาความสัมพันธ์ของกลุ่ มประชากรปลา
กดเหลืองในอนาคตรวมทั้งยังเป็นการรักษาพันธุกรรมของปลากดเหลืองในแหล่งน้้าธรรมชาติมิให้สูญเสียลักษณะทางพันธุกรรม
ค้าส้าคัญ: ความหลากหลายทางพันธุกรรม ปลากดเหลือง เทคนิคอาร์เอพีดี

Abstract
The objective in this study was to receive genetic diversity of Mystus nemurus in Nam Oun dam.
This species were collectrd from 3 stations namely inlet water (Ban Kok Sung: KS) middle of dam (Ban Natun:
NT) and outlet water (Ban Dongkumpho: DK). Three populations from all stations were included in RAPD-PCR
analysis. RAPDs generated by 4 primers: OPA-10 OPB-07 OPB-08 OPC-02 OPS-55 and UBC-122 produced 49
distinguishable and reproducible bands. Size of the amplified DNA fragments ranged from 300-2500 bp.
Percentage of polymorphic loci of three populations ranged from 55.11 to 69.77. Nei’s gene diversity (H) and
Shannon’s information index were ranged from 0.17 to 0.24 and 0.25 to 0.35, respectively. Coefficient of
differentiation (GST) and gene flow (Nm) were 0.24 and 1.60, respectively. The Analysis of Molecular Variance
(AMOVA) showed significant genetic differentiation of Mystus nemurus populations in Nam Oun dam
(ΦPT = 0.103, P < 0.001). Genetic distance (D) ranged from 0.05 to 0.10. Phylogenetic tree analysis by UPGMA
showed two clusters between KS/NT and DK. DK population was separated from the other populations.
Therefore, it is utilization in stock enhancement, breeding programs, management for sustainable yield and
preservation of genetic diversity.
Keywords: Genetic diversity, Mystus nemurus, RAPD technique

1. บทน้า
เขื่อนน้้าอูนเกิดจากการสร้างเขื่อนปิดกั้นล้าน้้าอูน ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้าสงคราม ตัวเขื่อนตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหนองบัว
หมู่ที่ 4 ต้าบลแร่ อ้าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เริ่มท้าการเก็บกักน้้าเมื่อปี พ.ศ.2516 ลักษณะเป็นเขื่อนดินยาวทั้งสิ้น 3,330
เมตร สันเขื่อนกว้าง 8 เมตร มีพื้นที่รับน้้าฝนเหนือเขื่อน 1,100 ตารางกิโลเมตร เก็บน้้าได้เต็มที่ 520 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับ
± 186.76 ร.ท.ก. มีพื้นที่ผิวน้้า (water surface area) 53,000 ไร่ ความลึกเฉลี่ย 6.4 เมตร ความยาวสุดของอ่างเก็บน้้า
(maximum effective length) 35 กิโลเมตร อ่างเก็บน้้าเขื่อนน้้าอูนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการชลประทานแต่ประโยชน์ที่ได้รับ
นอกเหนือจากการชลประทานคือประโยชน์ทางด้านการประมง ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆ เขื่อนใช้ประโยชน์ในการเป็น
แหล่งท้ามาหากิน ท้าประมงเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนหรือจ้าหน่ายเพื่อเป็นรายได้ให้กับครอบครัว
ปลากดเหลือง (Mystus nemurus) เป็นปลาน้้าจืดที่ตลาดมีความต้องการสูงชนิดหนึ่งในภาคอีสานรวมทั้ง ภูมิภาคอื่นๆ
ของประเทศไทย เนื่องจากเนื้อมีรสชาติดีมีคุณค่าทางโภชนาการสูงจึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ปลากดเหลืองพบแพร่กระจายอยู่
ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย พบในแหล่งน้้าจื ด ปากแม่น้า รวมทั้งในอ่างเก็บน้้า และเขื่อนต่างๆ (โยธิน และรังสิต, 2524) จากการ
วิจัยของ ร่วมฤดี และคณะ (2552) ศึกษาช่องตาข่ายที่เหมาะสมในการท้าประมงในเขื่อนน้้าอูน เก็บตัวอย่างปลาในระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ 2551- เมษายน 2552 พบปลากดเหลืองทั้งหมด 26 ตัว จากทั้งหมด 6 สถานีรอบเขื่อนน้้าอูน โดยพบปลากดเหลือง
มากที่สุดในเขตตอนกลางของเขื่อนได้แก่ บ้านนาทัน (12 ตัว) บ้านกุดตะกาบ (6 ตัว) รองลงมาได้แก่ เขตทางน้้าเข้า และเขตทาง
น้้าออกเขื่อน ตามล้าดับ จากข้อมูลที่กล่าวมาการแพร่กระจายของปลากดเหลืองที่พบในปริมาณที่แตกต่ างกันในแต่ละเขตของ
เขื่อนน้้าอูน อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้อาจเกิดจากประชากรปลากดเหลืองในแต่ละเขตมี
ความหลากหลายทางพันธุกรรมแตกต่างกัน นอกเหนือจากการพิจารณาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับก้าลังผลิตของแต่ละประชากรสัตว์น้า
เช่น ความชุกชุม การอพยพ การสืบพันธุ์ และฤดูวางไข่แล้ว การวางแผนจัดการทรัพยากรประมงยังควรค้านึงถึงจ้านวนประชากร
ย่อยที่มีความแตกต่างทางพันธุกรรมที่พบในแหล่งการประมงหนึ่งๆ (Utter & Ryman, 1993) เนื่องจากประชากรย่อยแต่ละ
ประชากรอาจมีสถานภาพของประชากร (การทดแทนที่ การตาย และการเกิด ) และการตอบสนองต่อการประมงต่างกัน (ธนิษฐา,
2543) โดยในทางทฤษฎีแล้วระดับความหลากหลายทางพันธุกรรรม จะสัมพันธ์กับลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการ
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิต เมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป (Allendorf & Luikart, 2007) ความหลากหลายทางพันธุกรรมเป็นเพียง
ฐานข้อมูลในด้านพันธุกรรมของสัตว์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในอนาคต ดังนั้น
หากพบความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรสูงแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของสัตว์ ท้า ให้ประชากรนั้นๆ
สามารถด้ารงอยู่และมีการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เพื่อประโยชน์ส้าหรับนักปรับปรุงพันธุ์ในการวางแผนคัดเลือกและ
อนุรักษ์พันธุกรรมของสัตว์ได้ง่า ย แต่หากประชากรใดมีค วามหลากหลายทางพันธุกรรมต่้ามีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรหนึ่ ง ๆ น้า ไปสู่ ก ารสู ญ เสี ยทางพั น ธุ ก รรมและเกิ ด โอกาสในการสู ญ พั น ธุ์ ข องประชากรนั้ น ๆ เมื่ อสิ่ ง แวดล้ อ มมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไป
ปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เครื่องหมายพันธุกรรมได้เข้ามามีบทบาท
ส้าคัญต่อการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเป็นอย่างมาก เทคนิค RAPD เป็นเครื่องหมายดีเอ็นเออีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความ
นิยมอย่างมากเนื่ อ งจากใช้ ง่ า ย สะดวก รวดเร็ ว และไม่ จ้า เป็ น ต้ อ งทราบข้ อ มู ล ทางพั น ธุ ก รรมของสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ เ รา
สนใจที่ จ ะศึ ก ษามาก่ อ น (สุ ริ น ทร์ , 2552) เทคนิค RAPD สามารถน้ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยทางด้านการประมงและ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าได้มากมาย เช่นใช้ศึกษาโครงสร้างของประชากร (Liu et al., 2007; Muneer et al., 2009) จ้าแนกชนิด
(Saini et al., 2010) ตลอดทั้งสามารถใช้ประโยชน์ในการใช้ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม (Barman et al., 2003;
Khedkar et al., 2010; Leesanga et al. 2004; Muneer et al., 2011) เป็นต้น การศึกษานี้จะเป็นการน้าเทคนิคทาง
พันธุศาสตร์โมเลกุลและหลักการทางพันธุศาสตร์มาเป็นเครื่องมือในการที่ จะช่วยในการจัดการบริหารทรัพยากรปลากดเหลือง
เพื่อให้ผู้ที่สนใจและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายชีวภาพของเขื่อนน้้าอูน ทราบถึงสภาพความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของทรัพยากรปลากดเหลือง สามารถใช้ในการคาดการณ์ และวางแผนปรับกลยุทธ์ในการด้าเนินงาน
ต่างๆ ได้อย่างที่เป็นไปตามทิศทางที่ต้องการ และสอดคล้องกับธรรมชาติเพื่อการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้มี
ความยั่งยืนต่อไป

2. วิธีการทดลอง
2.1 การเก็บตัวอย่างปลา
รวบรวมปลากดเหลืองในเขื่อนน้้าอูน โดยแบ่งพื้นที่ในการเก็บตัวอย่างออกเป็น 3 เขต ดังนี้ เขตทางน้้าเข้า
เขื่อน (บ้านโคกสูง; KS) เขตตอนกลางเขื่อน (บ้านนาทัน; NT) และเขตทางน้้าออกเขื่อน (บ้านดงค้าโพธิ์; DK) ดังภาพที่ 1 โดยตัด
ปลายครีบหางปลาแต่ละตัวให้ได้ประมาณ 1 เซนติเมตร แช่ครีบตัวอย่างใน absolute ethanol เก็บไว้ในหลอด
microcentrifuge ขนาด 1.5 มิลลิลิตร จากนั้นเก็บไว้ในตู้แช่อุณหภูมิ -40°C เพื่อรอการสกัด DNA ในขั้นตอนต่อไป

ภาพที่ 1 สถานีในการเก็บตัวอย่างปลากดเหลืองในเขื่อนน้าอูนทัง 3 เขต
ที่มา: ดัดแปลงจาก ร่วมฤดี และคณะ, 2552
2.2 การสกัดดีเอ็นเอ
สกัดดีเอ็นเอด้วยวิธี Proteinase K/Phenol-Chloroform โดยดัดแปลงตามวิธีการของ Sambrook and
Russel (2001) เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอที่ได้ในสารละลายบัพเฟอร์ TE น้าดีเอ็นเอที่สกัดได้บางส่วนไปตรวจสอบคุณภาพและวัด
ปริมาณดีเอ็นเอ เก็บดีเอ็นเอที่เหลือไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพื่อใช้ในการศึกษาขั้นต่อไป

2.3 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมด้วยเทคนิค RAPD
เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยไพรเมอร์ 6 แบบ ล้าดับเบสของไพรเมอร์แสดงไว้ในตารางที่ 3 เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดย
วิธีพีซีอาร์ ใช้ส่วนผสมในปฎิกิริยารวม 20 µl ประกอบด้วยส่วนผสมต่างๆ คือ แม่แบบดีเอ็นเอ 20 ng, 10 µl Go Taq® Green
Master Mix (Promega,USA), 1.5 mM MgCl2, ไพรเมอร์ 1.6 µmol และเติมน้้ากลั่นจนได้ปริมาตร 20 µl จากนั้นน้าไปใส่ใน
เครื่องพีซีอาร์ (Gene Amp® PCR system, 9700) ควบคุมอุณหภูมิที่ตั้งไว้ประกอบด้วย 1) 94 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที
จ้านวน 1 รอบ 2) 94 องศาเซลเซียส นาน 30 วินาที, อุณหภูมิในการ annealing 36 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที และ 72 องศา
เซลเซียส นาน 2 นาที จ้านวน 40 รอบ 3) 72 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที เมื่อสิ้นสุดการท้าพีซีอาร์น้าผลผลิตพีซีอาร์ที่ได้มาแยก
ตามขนาดบน 1.8 เปอร์เซ็นต์อะกาโรสเจลอิเลคโตรโฟริ ซิส และย้อมด้วยเอธิเดียมโบรไมด์ (1 µg/ml) โดยใช้ 100 bp DNA
ladder เป็น marker

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
บันทึกข้อมูลรูปแบบแถบดีเอ็นเอที่เกิดขึ้นจากประชากรปลากดเหลืองที่พบในแต่ละเขตของเขื่อนน้้าอูน ใน
ลักษณะการเกิดและไม่เกิดแถบดีเอ็นเอบนเจลที่ต้าแหน่งเดียวกัน โดยก้าหนดสัญลักษณ์ “1” เมื่อเกิดแถบดีเอ็นเอ และ “0” เมื่อ
ไม่เกิดแถบดีเอ็นเอที่ต้าแหน่งเดียวกัน แล้วน้าข้อมูลการเกิดและไม่เกิดแถบที่บันทึกมาหาค่าต่างๆ คือ ค่าความหลากหลายทาง
พันธุกรรม (Nei’s gene diversity, (H),ค่าดัชนีความหลากหลายทางพันธุกรรม (Shannon’s information index, SI) ค่าความ
หลากหลายพันธุกรรมโดยรวมของประชากรทั้งหมด (Nei’s gene diversity among populations, (HT), ค่าความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมเฉลี่ยภายในประชากร (Nei’s gene diversity within subpopulations, HS), ค่าความแตกต่างทางพันธุกรรม
(Coefficient of differentiation, GST) และค่าการถ่ายเทยีน (Gene flow, Nm) โดยใช้โปรแกรม Popgene เวอร์ชั่น 1.32 (Yeh
and Yang, 1999) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางพันธุกรรมระหว่างประชากร และภายในประชากร โดยวิธี Analysis of
molecular variance (AMOVA) โดยใช้โปรแกรม GenAlEx version 6.5 (Peakall and Smouse 2012) และใช้โปรแกรม
NTSYS-pc2.1 ตามวิธีของ Rohlf (2000) ใช้ในการค้านวณค่าระยะห่างทางพันธุกรรม (Genetic distance; D) และสร้างแผนภูมิ
ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการด้วยวิธี unweighted pair group method with arithmetic means (UPGMA)

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
จากการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของปลากดเหลืองในเขื่อนน้้าอูนทั้ง 3 เขต ด้วยเทคนิค RAPD โดยใช้ไพรเมอร์ทั้งหมด 6
ไพรเมอร์ คือ OPA-10, OPB-07, OPB-08, OPC-02, OPS-55 และ UBC-122 พบแถบดีเอ็นเอทั้งหมด 49 แถบ มี 23 แถบ เป็น
polymorphic loci (46.94 %) มีเปอร์เซ็นต์ polymorphic band อยู่ระหว่าง 51.11 – 69.77 (ตารางที่ 1) เปอร์เซ็นต์ ขนาด
ของแถบดีเอ็นเอที่พบมีขนาดอยู่ระหว่าง 300-2500 คู่เบส (ภาพที่ 1) Kumla et al. (2012) ศึกษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของปลากดเหลืองในประเทศไทยโดยใช้เทคนิค RAPD โดยใช้ไพรเมอร์ทั้งหมด 7 ไพรเมอร์ พบแถบดีเอ็นเอทั้งหมด 83
แถบ มีเปอร์เซ็นต์ polymorphic band 96.39 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่ามากกว่าเมื่อเปรียบเทียบจากการศึกษาในครั้งนี้ ทั้งนี้อาจเกิด
จากการใช้ไพรเมอร์ที่มีจ้านวนมากและเป็นการศึกษาในประชากรที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย

ภาพที่ 2 รุปแบบแถบดีเอ็นเอปลากดเหลืองทัง 3 เขต ในเขื่อนนา้ อูนทีเ่ พิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วย
ไพรเมอร์ OPB-07

ตารางที่ 1 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลากดเหลืองทัง 3 เขต ในเขื่อนน้าอูน
ประชากร

จ้านวนแถบ

จ้านวนแถบ

เปอร์เซ็นต์แถบ

ดีเอ็นเอทังหมด

ดีเอ็นเอ polymorphic

ดีเอ็นเอ polymorphic

H

SI

(%)
KS

43

30

69.77

0.24

0.35

NT

45

23

51.11

0.17

0.25

DK

38

23

60.53

0.17

0.26

ผลรวม

49

23

46.94

0.25

0.39

ค่าความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลากดเหลืองในเขื่อนน้้าอูน พบค่าความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงสุดใน
ประชากรปลากดเหลืองบ้านโคกสูง (0.24) ต่้าสุดในประชากรปลากดเหลืองบ้านนาทันและบ้านดงค้าโพธิ์ (0.17) แสดงให้เห็นว่า
ประชากรปลากดเหลืองบ้านโคกสูงมีสัดส่วนจีโนไทพ์ที่เป็นเฮทเธอโรไซโกตมากกว่าประชากรปลากดเหลืองบ้านนาทันและบ้านดง
ค้าโพธิ์ โดยมีค่าเปอร์เซ็นต์เฮทเธอโรซิสเท่ากับ 24 และ 17 เปอร์เซ็นต์ตามล้าดับ และเมื่อวิเคราะห์ค่า ดัชนีความหลากหลายทาง
พันธุกรรมพบว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางเช่นเดียวกัน โดยค่าดัชนีความหลากหลายทางพันธุกรรมอยู่ในช่วง 0.35 (บ้านโคกสูง) –
0.25 (บ้านนาทัน) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kumla et al. (2012) ซึง่ วิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลากดเหลือง
ในประเทศไทยโดยใช้เทคนิค RAPD พบค่าความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลากดเหลืองในประเทศไทยอยู่ในช่วง 0.1150.202 และค่าดัชนีความหลากหลายทางพันธุกรรมอยู่ในช่วง 0.178-0.309 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับการศึกษาในครั้งนี้
ค่าความหลากหลายพันธุกรรมโดยรวมของประชากรปลากดเหลืองในเขื่อนน้้าอูนมีค่าเท่ากับ 0.25 และมีค่าความ
หลากหลายทางพันธุกรรมเฉลี่ยภายในประชากรเท่ากับ 0.20 ค่าความแตกต่างทางพันธุกรรมของประชากรปลากดเหลืองทุกเขตมี
ค่าเท่ากับ 0.24 (ตารางที่ 2) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางพันธุกรรมระหว่างประชากร และภายในประชากร
ปลากดเหลืองในเขื่อนน้้าอูน โดยวิธี Analysis of molecular variance (AMOVA) มีค่าเท่ากับ 10 และ 90 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ
จากค่า ΦPT (สัดส่วนความแปรปรวนทางพันธุกรรมระหว่างประชากรเมื่อเทียบกับความแปรปรวนทั้งหมด) แสดงให้เห็นว่า มีความ
แตกต่างระหว่างประชากรในระดับปานกลาง (ΦPT = 0.103 (P<0.001), ตารางที่ 4) การถ่ายเทยีนระหว่างประชากรมีค่าเท่ากับ
1.60 ซึ่งมีค่าค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ Kumla et al. (2012) ซึ่งมีค่าการถ่ายเทยีนเท่ากับ 0.587 ทั้งนี้สาเหตุที่
พบการถ่ายเทยีนสูงในการศึกษาในครั้งนี้อาจเกิดจากประชากรปลากดเหลืองแต่ละเขตในเขื่อนน้้าอูนที่ท้าการศึกษา สามารถ
เคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระโดยไม่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์มาขวางกั้น หรืออาจเกิดจากการถ่ายเทยีนโดยมนุษย์ในการเคลื่อนย้ายปลา
ไปในแต่ละเขตพื้นที่
การหาค่าความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมแบบ dendrograms โดยใช้วิธี UPGMA (Unweighted Pair Group Method
Analysis) (ภาพที่ 3) ตามวิธีของ Nei and Li (1973) และอาศัยโปรแกรมวิเคราะห์ NTSYS-pc2.1 ตามวิธีของ Rohlf (2000)
พบว่าเมื่อจัดกลุ่มความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยประชากรปลาบ้านโคกสูง
และประชากรปลาบ้านนาทัน และกลุ่มที่ 2 ประชากรปลาบ้านดงค้าโพธิ์ ผลการศึกษานี้ยังแสดงให้เห็นว่าประชากรปลากดเหลือง
จากทั้ง 3 เขตในเขื่อนน้้าอูนมีความใกล้ชิดทางพันธุกรรม โดยประชากรปลากดเหลืองบ้านโคกสูง และบ้านนาทัน มีความใกล้ชิด
ทางพันธุกรรมมากที่สุด (ภาพที่ 3) ส่วนค่าระยะห่างทางพันธุกรรมของประชากรปลากดเหลืองจากทั้ง 3 เขตในเขื่อนน้้าอูน อยู่
ระหว่าง 0.05-0.10 (ตารางที่ 3) ซึ่งถือว่ามีค่าต่้ามาก (ค่าระยะห่างทางพันธุกรรมสูงสุด (D) = 1.00) และมีค่าระยะห่างทาง
พันธุกรรมที่ใกล้เคียงกับการศึกษาของ Leesanga et al. (2004) ซึ่งศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในปลากดเหลือง 9
ประชากรด้วยเทคนิค RAPD รายงานว่ามีค่าระยะห่างทางพันธุกรรมอยู่ระหว่าง 0.087-0.283

ตารางที่ 2 ไพรเมอร์ ล้าดับนิวคลีโอไทด์ของไพรเมอร์ ความแตกต่างทางพันธุกรรมและโครงสร้าง
ประชากรของปลากดเหลืองทังหมดในเขื่อนน้าอูน
ไพรเมอร์

ล้าดับนิวคลีโอไทด์ (5’-3’)

HT

HS

GST

Nm

OPA-10

GTGATCGCAG

0.27

0.25

0.08

5.70

OPB-07

GGTGACGCAG

0.23

0.18

0.19

2.13

OPB-08

GTCCACACGG

0.22

0.16

0.30

1.15

OPC-02

GTGAGGCGTC

0.26

0.18

0.30

1.18

OPS-55

CATCCGTGCT

0.27

0.22

0.16

2.63

UBC-122

GTAGACGAGC

0.29

0.19

0.33

1.01

0.26
0.25

0.20
0.19

0.23
0.24

2.30
1.60

ค่าเฉลี่ย
ผลรวมทัง 3 ประชากร

ตารางที่ 3 ค่าระยะห่างทางพันธุกรรมของประชากรปลากดเหลืองทัง 3 เขต ในเขื่อนน้าอูน
ประชากร

KS

NT

KS

****

NT

0.05

****

DK

0.07

0.10

DK

****

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางพันธุกรรมภายในประชากร และระหว่างประชากรปลา
กดเหลืองในเขื่อนนา้ อูน โดยวิธี Analysis of molecular variance (AMOVA)
Source

df

SS

MS

Est. var.

%

ΦPT (P-value)

Among populations

2

18.80

9.40

0.69

10

0.103 (P<0.001)

Within populations

12

71.60

5.97

5.97

90

Total

14

90.40

6.65

100

KS
NT
KSDK

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

Coefficient

ภาพที่ 3 แผนผังความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมโดยวิธี UPGMA ของประชากรปลากดเหลืองทัง 3 เขต
ในเขือ่ นน้าอูน

4. สรุป
ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าประชากรปลากดเหลืองที่มาจากต่างพื้นที่มีลักษณะทางพันธุกรรมแตกต่างกันค่อนข้างต่้า สังเกต
ได้จากค่าความหลากหลายทางพันธุกรรม (H) ค่าดัชนีความหลากหลายทางพันธุกรรม (SI) ค่าความแตกต่างทางพันธุกรรม (GST)
และค่าระยะห่างทางพันธุกรรม (D) สามารถสรุปความสัมพันธ์ของปลากดเหลืองทั้ง 3 ประชากร ได้เป็น 2 กลุ่ม ใหญ่ ๆ คือ กลุ่มที่
1 ประกอบด้วย ประชากรปลากดเหลืองบ้านนาทัน และโคกสูง กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยประชากรปลากดเหลืองบ้านดงค้าโพธิ์ ซึ่ง
ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ สามารถใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการคัดพันธุ์ การจัดการและการศึกษาความสัมพันธ์ของกลุ่มประชากร
ปลากดเหลืองในอนาคตรวมทั้ ง ยัง เป็น การรัก ษาพันธุ กรรมของปลากดเหลือ งในแหล่ง น้้า ธรรมชาติ มิให้สูญ เสียลัก ษณะทาง
พันธุกรรม

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้ได้รับ ทุนสนับสนุน จากส้านักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
ส้านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ประจ้าปีงบประมาณ 2557 และขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ให้การสนับสนุนงานวิจัยครั้งนี้
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